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 گردید؛ قابلیت تأمین کیفیت خدمات در شبکههای بیسیمIEEE 802.11e  که منجر به تبیین استانداردIEEE 802.11  با توسعه استاندارد:چکیده
) در ترافیک بالدرنگ است که باعث شده تاا ازQoE( میسر شد؛ اما این استاندارد دارای اشکاالت عمدهای از قبیل عدم توجه به کیفیت تجربه کاربر
 یکسان بودن پنجره رقابت و حداکثر فرصت ارسال فریم برای تمام کاربران یک کالس سرویس.منابع رادیویی موجود بهصورت بهینه استفاده نگردد
به معنی عدم توجه به آستانه رضایت کاربران از منابع تخصیص یافته است که میتواند باعث کاهش بهرهوری مناابع شاود؛ چراکاه رضاایت برخای
 از کیفیات تجرباه کااربر و درIEEE 802.11e  هدف این مقاله ارائه مکانیسمی برای آگاه کردن.کاربران با تخصیص منابع کمتر هم برآورده میشود
 در ایان مقالاه از الگاوریتم یاادگیری.نتیجه تخصیص متناسب منابع از طریق تنظیم آستانههای پنجره رقابت و حداکثر فرصت ارسال فاریم اسات
 کااربران اساتفادهQoE  بهمنظور تنظیم بهینه آستانه پنجره رقابت و حداکثر فرصت ارسال فریم بر اسااس باازخوردWolF-PHC تقویتی چندعامله
 بررسی و مقایسه نتایج حاصل از شبیهساازی. بهره میبرد،شده است که از تخمین تعداد گرههای فعال همسایه برای تشخیص وضعیت فعلی شبکه
.حاکی از افزایش تعداد کاربران راضی از شبکه در مقایسه با روش استاندارد و روش پیشین میباشد
.IEEE 802.11e ، کیفیت تجربه کاربر، فرصت ارسال، پنجره رقابت، کنترل دسترسی به رسانه:واژههای کلیدی
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Abstract: IEEE 802.11e standard that is an extension to IEEE 802.11 leads to Quality of Service (QoS) support in wireless networks.
However, this standard does not take Quality of Experience (QoE) in to account for real-time traffic. QoE is used to provide an
optimal use of available radio resources in the network, because the satisfaction of some users can be met by the allocation of less
resource. Same Contention Window (CW) and Transmission Opportunity (TXOP) for all the users in a service class means paying no
attention to the user’s satisfaction and this can waste network resources. This research proposes a mechanism to consider user’s QoE
in the resource allocation process of the IEEE 802.11e protocol. This is done by setting the amount of CW and TXOP with the help
of the users' feedback of their level of received service satisfaction. WoLF-PHC Multi-agent reinforcement learning algorithm is used
to optimally set the contention window and TXOP, based on the users' QoE feedback. Simulations results show that the proposed
method improves the satisfaction level of the increasing number of network users compared to the standard methods.
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 -1مقدمه
در سالهای اخیر با گسترش جمعیت استفادهکنندگان از شبکههای
بیسیم ،سرویسدهندگان تالش زیادی برای بهبود خدمات انجام
دادهاند .در این سالها مطالعات زیادی برای بهبود پارامترهای  QoSدر
شبکههای بیسیم انجام شده است .کمیته  IEEEاز طریق استاندارد
 802.11eتالش کرده تا قابلیت تضمین  QoSرا در شبکه بیسیم محلی
ارائه کند .در این استاندارد چهار دسته ترافیک بهترین تالش،
پسزمینه ،ویدئو و صدا تعریف و از هم تفکیک شده است.
کیفیت خدمات و راهکارهای بهبود آن تا به امروز از مباحاث مهام
در شبکههای بیسیم باوده اسات؛ اماا تحقیقاات اخیار [ ،]2 ،6معیاار
کیفیت تجربه کاربر ( )QoEرا نیز برای ارزیابی عملکارد یاک ارتباا و
همچنین بهعنوان پارامتر مهمای بارای بهباود عملکارد شابکه باهکاار
بردهاند .به دلیل اینکه نیاز کاربران به میزان کیفیات خادمات متفااوت
است ،بهتر است منابع شبکه متناسب با نیاز آنها تقسیم گردد و از این
طریق تعداد کاربران ناراضی از خدمات دریافتی کااهش داده شاود کاه
این امر در واقع منجر به افزایش بهرهوری میشود .میزان رضایت کااربر
با توجه به سطح کیفیت دریافتی کاربر اندازهگیاری مایشاود و اگار از
آستانه مشخصی بیشتر باشد ،آن کاربر راضی تلقی میگردد.
در این مقاله ،استفاده از کیفیت دریافات کااربر باهمنظاور تنظایم
هوشمند پنجره رقابت ( )CWو حداکثر فرصت ارساال فاریم ()TXOP
در پروتکل  EDCAو برای ترافیک ویدئو مورد توجاه قرارگرفتاه اسات.
پروتکل  EDCAبرای پشتیبانی از کیفیت خدمات اولویتبندیشده بار
اساس رقابت طراحی شده است و ایان اطمیناان را ایجااد مایکناد تاا
بستههای ترافیک با اولویت باالتر زودتر ارسال گردند [ .]9اما ایان کاار
برای کلیه جریانهای یک کالس خدمات (مانند ویدئو) ،یکسان است و
تفاوت آستانه کسب رضایت کاربران از خدمات ،در نظر گرفته نمیشود.
در این مقاله روشی مبتنی بر یادگیری تقویتی چندعاملی برای تنظایم
هوشمندانه آستانههای  CWو حاداکثر فرصات ارساال فاریم ()TXOP
ارائه میگردد که این کار را برای هر جریان ترافیک ویدئو و بار اسااس
بازخورد  QoEکاربر تنظیم مینماید.
در ادامه این بخش ،نحوه عملکرد  EDCAمورد بررسی قرار خواهد
گرفت و همچنین روشهای ارزیابی  QoEمرور مایشاود .بخاش  2باه
بررسی برخی کارهاای انجاامشاده در زمیناه تنظایم پنجاره رقابات و
حداکثر فرصت ارسال فریم مایپاردازد .روش پیشانهادی در بخاش 9
تشریح شده است و نتایج شبیهساازی در بخاش  7نماایش داده شاده
اسات .سارانجام در بخاش  1نتیجاهگیاری و جماعبنادی مقالاه ارائااه
میگردد.
 -1-1مروری بر EDCA

یکی از روشهای دسترسی به کانال در  ،802.11eمکانیسم مبتنی بر
رقابت  EDCAاست .در  EDCAچهار رده دسترسی ( )ACتعریف
میشود ،بهطوریکه هر رده دسترسی دارای اولویت متفاوتی نسبت به
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دیگری برای دسترسی به کانال است .برای هر  ACبا توجه به سطح
اولویت آن ،چهار مقدار  9CWmax ،2CWmin ،6AIFSو  TXOPlimitتنظیم
میشود که CWها آستانههای پایین و باالی پنجره رقابت است،
 TXOPlimitحداکثر تعداد فریمهایی را مشخص میکند که بدون رقابت
برای دسترسی به کانال ،میتوانند ارسال شوند و  AIFSمیزان انتظار
اولیه برای در دست گرفتن کانال خالی میباشد.
در مکانیسم  ،EDCAقبل از شروع به ارسال ،هر ایستگاه باا توجاه
به رده دسترسی ( )iباید مطمئن شود که کانال به مادت  AIFSiخاالی
است .سپس ایستگاه با استفاده از یک تاایمر عقابگارد کاه مقادار آن
بهصورت یکنواخت از ] [0,CWi,jانتخاب میشود ،یک رویه عقبگارد را
انجام میدهد که در آن  CWi,jاندازه پنجره رقابت کناونی (مرحلاه  jام)
برای رده  iاست .انتخاب این متغیر تصادفی یک توزیع یکنواخت دارد و
بنابراین متوسط این مقدار برابر نصف  CWi,jمیباشد.
اگر در یک اسالت عقب گرد مشخص شود که کانال خاالی اسات،
یکی از مقدار تایمر عقب گرد کاسته میشود .در غیر این صورت تایمر
معلق می ماند تا کانال خالی شود .وقتای تاایمر عقاب گارد باه صافر
می رسد ،ای ستگاه داده خود را ارسال میکند .اگر گی رنده بسته داده را
با موفقیت دریافت کرد ،با ارسال  ACKفرستنده را مطلع مای ساازد.
این در حالی است که دریافت نکاردن ACKای توساط فرساتنده باه
معنای برخورد می باشد ؛ لذا در صاورت ارساال موفاق ،انادازه پنجاره
رقابت به  CWi,minکاهش می یاباد و اگار برخاورد رد داد در صاورت
کوچک تر بودن دو برابر پنجره رقابت کنونی از  ،CWi,maxاندازه پنجره
رقابت دو برابر شده و دوباره رویه عقب گرد اجرا می شود .این فرآیناد
ادامه می یابد تا داده به درستی ارساال شاود یاا باه تعاداد  αمرتباه
انتقال مجدد صورت گیرد که با توجه به استاندارد ،این مقدار برابر 4
می باشد ] . [7در صورت عدم ارسال موفق ،در ای ن مرحله داده از باین
میرود.
 -2-1کیفیت تجربه کاربر و ارزیابی آن
رقابت روزافزون فراهمکنندگان خدمات برای جذب مشتری و تنوع
شبکهها موجب شده است که عالوهبر  ،QoSکیفیت تجربه کاربر نیز
مورد توجه قرار گیرد 7QoE .یا کیفیت تجربه کاربر از دیدگاه استاندارد
 ،[1] ITU-T P.10/G.100میزان قابل قبول بودن خدمات است که
توسط کاربر نهایی درک میشود و بهصورت مستقیم با احساسات و
درک کاربر سر و کار دارد .عوامل مؤثر بر  ،QoEبه دو دسته تقسیم
میشوند:
 -6عوامل فردی :1نظیر احساسات ،انتظار و تجربههای قبلی کاربر
 -2عوامل فنی :نظیر سطح کیفیت خدمات شبکه ،مشخصات ترمینال
و نیازهای برنامه کاربردی
ارزیابی کیفیت دریافت کاربر به دو صورت فاردی و عینای 1اسات.
اگرچه ارزیابی به روش فردی به واقعیت نزدیکتر است ،اماا پیچیادگی
این روش و هزینه درگیر کردن کاربران باعاث شاده اسات تاا از روش
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ارزیابی عینی استفاده شود که دارای معیارهای متعددی مایباشاد کاه
عمدتاً برای تخمین کیفیت دریافت صدا و ویدئو معرفی شدهاناد .ماثالً
اسااتاندارد  G.701و ماادل  GAPبااه ترتیااب باارای ارزیااابی کیفیاات
ساایگنالهااای صاادا و ویاادئو در شاابکه اسااتفاده ماایشااود ].[4 ،1
استانداردهای جدیدی چاون  J.246و  J.247نیاز بارای ارزیاابی عینای
توسط مؤسسه  ITU-Tارائه شده اسات .یکای از معیارهاای پایاه بارای
ارزیابی کیفیت ترافیک ویدئو ،معیار  4 PSNRاست و محاسابه آن نیااز
به ویدئوی اصلی دارد (مناساب کارهاای آزمایشاگاهی) .معیاار PSNR
نسبت بیشترین مقدار انرژی سیگنال به ناویز را در یاک فاریم ویادئو
محاسبه میکند.
 MOSمعیار ارزیابی فردی است که از امتیازدهی مستقیم کاربران
به یاک سارویس ،باه دسات مای آیاد .بارای تعیاین  ،MOSتعادادی
بیننده/شنونده کیفیت محتوای چندرسانه ای را پس از عبور از سیستم
ارتباطی ،امتیازدهی می کنند که میاانگین حساابی امتیااز ارائاه شاده
توسط این افراد باا عاددی باین ( 6بادترین کیفیات) تاا ( 1بهتارین
کیفیت) بیان می شود .در مرجع ] [0چگونگی نگاشت مقدار  PSNRبه
 0 MOSنشان داده شده است .این نگاشات در روش پیشانهادی ایان
مقاله نیز مورد توجه قرار گرفته و محدوده  PSNRقابل قبول بار ایان
اساس در نظر گرفته میشود .در جادول  6ایان نگاشات نماایش داده
شده است.

جدول  :1نگاشت مقدار  PSNRبه [8] MOS
MOS

)PSNR(dB

( 1عالی)

باالی 94

( 7خوب)

بین  96تا 94

( 9متوسط)

بین  21تا 96

( 2ضعیف)

بین  28تا 21

( 6بد)

زیر 28

کاربران مختلف به یک سطح از کیفیات خادمات نیااز ندارناد و
حتی برخی دستگاه های سیار نیز امکان بهره بردن از کیفیت خدمات
باال را ندارند (به دلیل محدودیت های پردازش و پخاش) و توجاه باه
این مسئله می تواند بهره وری از منابع شبکه را افزایش دهد .از این رو،
الزم است سطح کیفیت خدمات به صورت انعطااف پاذیر و بار اسااس
میزان رضای ت کاربر ارائه گردد .از طرفی هرچه در الیه های شبکه باه
سمت پایین حرکت کنیم ،تأثیر تنظیمات آن ها ،در کیفیات دریافات
کاربران بیش تر خواهد بود .به همین دلیل می توان باا آگااه شادن از
سطح کیفی ت تجربه کاربر از خدمات چندرسانه ای دریافتی و دخالات
آن در تنظیم بهتر پارامترهای  ،802.11eرضایت کاربران بیشتاری را
تأمین کرد.
با نگاهی گذرا در مورد عملکارد کیفیات تجرباه کااربر ،در بخاش
بعدی به بررسی کارهای صورتگرفته مرباو باه تنظایم آساتانههاای
پنجره رقابت و حداکثر فرصت ارسال فریم میپردازیم.
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 -2پیشینه
 -1-2مکانیسمهای تنظیم هوشمند پنجره رقابتی
در گذشته تالشهای زیادی در جهت بهبود  QoSبه کمک انطباق
پنجره رقابتی و حداکثر فرصت ارسال فریم در  EDCAارائه شده است.
در مرجع ] [3مکانیسمی برای تنظیم پنجره رقابتی پیشنهاد شده که
هدف آن ایجاد عدالت بین جریان باالسو و پایینسو در  TCPو ترافیک
مبتنی بر کالس سرویس بهترین تالش میباشد .عدالت در این روش
با استفاده از تغییر دو پارامتر حداقل و حداکثر پنجره رقابتی با در نظر
گرفتن تعداد جریانهای ترافیکی پایینسو و نرد کل بستهها صورت
میپذیرد .در این روش ابتدا پهنای باند مورد نیاز ترافیک بالدرنگ،
فراهم شده و سپس پهنای باند باقیمانده بهصورت عادالنه بین جریان
باالسو و پایینسو در ترافیک بهترین تالش تقسیم شده است .معیار
رضایت کاربران در این راهکار نقشی ندارد.
در ] [68مکانیساامی باارای باااال بااردن کااارایی روش  EDCAدر
شبکههایی که دارای ترافیک بالدرنگ مانند ویدئو هساتند ،ارائاه شاده
است .مقادیر پیش فرض پنجره رقابتی ،برای سطوح مختلاف سارویس،
متفاوت در نظر گرفته شده است .بنابراین تحت روش  ،EDCAترافیاک
بالدرنگ شانس و فرصت بیشتری نسبت به ترافیک غیربالدرنگ بارای
دسترسی به رسانه بیسیم دارد .عالوه بار ایان ،در ایان روش متغیاری
تعریف شده است که بر اساس طول صف هر گره عمل میکند و ساعی
میکند رقابت را بر اساس نیااز تنظایم نمایاد .اماا در تنظایم ساطوح
پنجره ،کیفیت تجربه کاربر و محتوای ترافیک ،لحاظ نمیگردد و پنجره
برای همه ارتباطات یک کالس سارویس یکساان اسات کاه ایان امار،
بهرهوری کافی بهدنبال نخواهد داشت.
در ] [66سعی شده با تنظایم پنجاره رقاابتی ،تصاادم در ترافیاک
بالدرنگ کااهش پیادا کناد .ایان روش بار روی تعاداد بااالی جریاان
بالدرنگ تمرکز دارد و به این نتیجه رسیده است که با زیاد شدن تعداد
جریان یک نوع ترافیک ،مقدار آساتانه پنجاره رقاابتی ،کاارایی الزم را
ندارد .ویژگی اصلی این روش ،انعطافپذیری و انطباق مناسب باا تماام
دستههای ترافیکی میباشد .معیار اصلی این روش برای تنظایم پنجاره
رقابتی ،نیز طول صف میباشد ،اما بهصورت مشاابه باه کیفیات تجرباه
کاربر توجهی نشده است.
مرجع ] [62تنظیم پویای پنجره رقابتی از طریق گارفتن باازخورد
ایستگاهها توسط  APرا انجام داده است .در این روش یک جدول بارای
هر ایستگاه در نظر گرفتاه شاده اسات و قبال از ارساال فاریم نشاانه،
عملیات محاسبه و تنظایم پنجاره رقابات صاورت مایپاذیرد .ویژگای
مناسب این روش ،انطباق پنجره رقابتی با توجه به تأخیر مورد نیاز هار
گره است؛ اما در این روش نیز به کیفیت تجرباه کااربر تاوجهی نشاده
است.
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در ] [69مدلی طراحی شده که در آن میزان رضایت کاربر برحساب
 MOSارزیابی میشود و با میزان  MOSتخماینزدهشاده توساط مادل
مربوطه ،مقایسه میشود .اگر میزان رضایت کاربر از میازان تعیاینشاده
بزرگتار باود ،مقادار پنجاره رقاابتی قبلای حفا مایشاود و در غیار
اینصورت پنجره رقابتی تغییر میکند و این فرآیند بهصورت پویاا اداماه
مییابد .در نظر گرفتن تأثیر میزان رضاایت کااربر بارای تنظایم پنجاره
رقابتی یکی از نقا مثبت این تحقیق است ،اما این روش از هوشامندی
کافی و انعطافپذیری قابل توجهی بار اسااس شارایط شابکه برخاوردار
نیست.
در ] [67مکانیسمی برای آگااه کاردن  IEEE 802.11eاز کیفیات

چندگامی ،وضعیت شبکه و برخوردهای ناشی از ترافیک رگبااری را در

تجربه کاربر و تنظیم آستانه پنجره رقابت بر اساس آن ،ارائه شده است.

نظر نمیگرفتند .اما این الگوریتم اولویتدهی به جریان ترافیکای را بار

در این روش از اتوماتای یادگیر بهمنظور تنظایم بهیناه آساتانه پنجاره

اساس وضعیت شبکه و نیازمندیهای تأخیر ،لحااظ کارده تاا کیفیات

رقابت بر اساس بازخورد کیفیت تجربه کاربر استفاده شده است .اما این

سرویس ابتدا به انتها را برآورده نماید .در این تحقیق ،ابتادا باا بررسای

روش به دلیل عدم توجه به وضعیت بار شبکه ،نمیتواند رفتار مناسابی

حالت گرهها ،تأخیر هر گاره متناساب باا کاالس ماورد نظار محاسابه

را در شرایط مختلفی از شلوغی شبکه داشته باشد.

میشود .لذا دستهبندی ترافیک بستهها بر اساس تأخیر در هار کاالس

در ] [61روشی برای بهبود تأخیر و گذردهی در اساتاندارد
 802.11eارائه شده است .در این روش با استفاده از احتمال برخوردها و
تعداد ایستگاهها ،تنظیم حداقل و حاداکثر پنجاره رقاابتی انجاام شاده
است .اما عدم تنظیم پنجره بر اساس نیااز کااربر و کااربرد (مساتقل از
کالس سرویس) ،باعث میشاود تاا بهارهوری کاافی از مناابع رادیاویی
حاصل نگردد.

سرویس صورت میگیرد .سپس تخصیص متغیار فرصات ارساال بارای

IEEE

در ] [60تنظیم فرصت ارسال بر اساس نظریه بازیها و باهصاورت
همکارانه مدل شده که با در نظر گرفتن تعداد فریمها در صف و تعاداد
گرهها در  ،ACهر گره بهصورت خودمختار حداکثر فرصت ارسال خاود
را تنظیم می نماید .این روش عالوه بر بهباود ساطح کیفیات سارویس
کاربران ،باعث باال رفتن کاارایی شابکه و کام کاردن تاأخیر بساتههاا
گردیده است.
در ] [63اولویتدهی به ترافیاک باهصاورت پویاا و در شابکههاای
چندگامی در نظر گرفته شده است .ایدههای قبلی مطرح در شبکههای

انواع ترافیک ،بر اساس تخمین شرایط کانال ،از روی میزان ارسالهاای
موفق و سپس مقایسه آن با یک حد آستانه کاه باهصاورت تجربای باه
دست آمده ،صورت میگیرد.
در ] [26 ،28مصالحه بین عدالت و کارایی سیستم مطرح شده و با
تنظیم فرصت ارسال ،سعی در بهبود عدالت شده است .به دلیال اینکاه

 -2-2مکانیسمهای تنظیم حداکثر فرصت ارسال

در شبکه محلی بیسیم ،ارسال چنادنرخی مطارح اسات و گارههاا باا

در ] [61الگوریتمی توزیعشده برای تنظیم حداکثر فرصت ارسال
بهمنظور باال بردن گذردهی کاربران طراحی شده است .در این تحقیق
هر گره تنظیمات را با اندازهگیری مستقل گذردهی و مقایسه آن با
مقدار مطلوب کاربر انجام میدهد .در این روش اگر گذردهی
اندازهگیریشده ،بزرگتر از سطح مطلوب آن گره باشد ،گره فرصت
ارسال خود را کاهش داده و در غیر اینصورت فرصت ارسال خود را
افزایش داده تا به حداکثر مدتزمان برای ارسال برسد .بنابراین توسط
این روش میتوان به گذردهی سطح سرویس مورد نیاز کاربر در یک
حالت پایدار سراسری دست یافت .اما گذردهی ،تنها معیار رضایت
کاربر از سرویس محسوب نمیشود.

نردهای متغیر اقدام به ارسال مینمایند؛ در صورت اساتفاده از فرصات

مرجع ] [64با در نظار گارفتن  APدر فااز رقاابتی و جریاانهاای
پایینسو ،با تخصیص پویای فرصت ارسال ،عادالت در تخصایص مناابع
بین جریانهای باالسو و پایینسو را افزایش داده است .عدالت از طریق
محاسبه متوسط اندازه فریمهای ارسالی و تخمین ظرفیت موجود کانال
صورت میگیرد .ویژگی مناسب این طرح آن است که در شارایط باار و
ترافیک باال در شبکه ،با استفاده از الگوریتمهای کنترل پذیرش ،میازان
ترافی اک ورودی بااه شاابکه را کنتاارل ماایکنااد .امااا رضااایت کاااربر و
نیازمندیهای کاربرد در این طرح مورد توجه نبوده است.

Serial no. 80

ارسال برابر برای گرهها ،بیعدالتی در شبکه ایجاد میشود .بنابراین نیاز
است که ایستگاههای با نرد ارسال فیزیکی باالتر ،فرصت ارسال کمتری
نسبت به ایستگاههای با نرد ارسال کمتار داشاته باشاند .در ] [22نیاز
الگوریتمی برای تنظیم حاداکثر فرصات ارساال باهصاورت پویاا ارائاه
گردیده است که هدف آن استفاده بهتر از مناابع کاناال و زماانبنادی
مناسب بر اساس نیاز ایستگاهها میباشد .در کلیه طرحهای فوق نیز باه
معیار کیفیت تجربه کاربر و سطح رضایت وی توجهی نشده است و باه
نظر میرسد در زمینه تنظیم فرصت ارسال ،پژوهشی که  QoEرا لحاظ
کند ،صورت نگرفته است.
در جدول  2خالصهای از راهحالهاای پیشاین نماایش داده شاده
است .همانطور که از جدول  2نیز مشهود است ،کیفیت تجرباه کااربر
در اکثر تحقیقات مورد توجه نبوده است و در موارد معادود نیاز ،صارفاً
تنظیم پنجره رقابت مورد نظر بوده است .توجاه باه ایان امار در کناار
وضعیت پویای شبکه برای تنظیم پارامترهای ارسال میتواند عاالوه بار
تأمین رضایت کاربران ،به بهرهوری باالتر از شابکه بیانجاماد .در اداماه،
روش پیشنهادی این مقاله ،ارائه شده است.
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جدول  :2مقايسه برخی راهکارهای تنظيم پنجره رقابتی و فرصت
ارسال در 802.11

مرجع

هدف

رقابت

2866
][69

افزایش رضایت کاربران

2867
][67

افزایش رضایت کاربران

2861
][61

بهبود تأخیر و گذردهی

2866
][61

باال بردن توان عملیاتی

ارسال
تنظیم پنجره

2880
][62

کاهش تأخیر رقابت

*
*

*

*

*

 -3راهکار پیشنهادی
کاربران مختلف با توجه به خصوصیات و شرایط مکانی و زمانی ،به یک
میزان از کیفیت در ارائه خدمات چندرسانهای نیاز ندارند و حتی برخی
از دستگاههای سیار نیز امکان بهره بردن از سطح کیفیت خدمات باال را
ندارند .از اینرو الزم است سطح کیفیت خدمات به صورت انعطافپذیر
و بر اساس آستانه رضایت کاربران ارائه گردد .از طرفی هرچه در
الیههای شبکه به سمت پایین حرکت کنیم ،تأثیر تنظیمات آن در
کیفیت دریافت کاربر بیشتر خواهد شد .به همین دلیل در روش
پیشنهادی با آگاه ساختن الیه  MACاز کیفیت دریافت کاربر ،سعی
میشود رضایت کاربران بیشتری تأمین گردد.
در این مقاله روشی برای تنظیم هوشمند آستانههای پنجره رقابتی
( )CWmax , CWminو حداکثر فرصت ارسال فریم ( )TXOPبرای ترافیک
ویاادئو ،ارائااه شااده اساات .در روش پیشاانهادی ،از تخمااین تعااداد
ایستگاههای همسایه برای تشاخیص وضاعیت باار اساتفاده شاده و باه
کمااک ی اادگیری تقااویتی چناادعاملی  3WoLF-PHCسااعی ماایشااود
آستانههای مذکور و حداکثر فرصت ارسال فاریم ،متناساب باا شارایط
شبکه تنظیم شود.
 -1-3یادگیری تقویتی

*
*

2862
][64

افزایش عدالت در
تخصیص منابع به
جریانهای باالسو و
پایینسو

*

2869
][60

افزایش کارایی شبکه و
کاهش تأخیر رگباری
بستهها

*

2880
][63

اولویتدهی به
جریانهای ترافیکی و
تخصیص پویای فرصت
ارسال

*

2866
]،28
[26

کاهش تأخیر برای
جلوگیری از قحطی

2861
][22

استفاده بهتر از کانال و
بهرهوری منابع

Serial no. 80

تنظیم فرصت

2881
][66

کاهش تصادم در
ترافیک بالدرنگ

*

توجه

2881
][68

باال بردن کارایی در
ترافیک بالدرنگ

*

به QoE

2883
] [3

عدالت بین جریان
باالسو و پایینسو

*

یک پروتکل  MACآگاه از کیفیت . . .

در شکل  6مدل کلی از فرآیند یادگیری تقویتی ارائه شده است .در این
مدل در لحظه  tعامل ،عمل  atرا انجام میدهد و در مقابل این عمل،
محیط عامل را از حالت  Stبه حالت  St+1میبرد و یک پاداش لحظهای
 rtبه آن میدهد .در واقع این مقدار پاداش به نوعی عامل را در راستای
پیدا کردن سیاست بهینه تقویت میکند و به همین دلیل است که این
روش ،یادگیری تقویتی نامیده میشود.
یادگیری Q

سادهترین و پرکاربردترین روش یادگیری موقتی ،روش
است .این روش از تجربه بهدساتآماده از هار گاذر حالات در محایط،
استفاده کرده و مقادیر مربو به هر حالات را در یاک جادول باه ناام
جدول  Qبهروز میکند .این جدول برای هر زوج حالات و عمال (،)S,a
یک مقدار ) Q(S,aدارد و بهازای هر گذر حالت از  Stباه  St+1و دریافات
پاداش  rt+1مقادیر  Qرا طبق رابطه ( )6بهروز میکند.
() 6
Q t 1 S,a   1  β Q t S,a   β  rt  γ maxa Qt S,a 

*

*
شکل  :1محاوره محيط با عامل در يادگيری تقويتی ][21

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 2, summer 2017

 /747مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،2تابستان 6931

 βیک ثابت کوچک است که نرد یادگیری نامیده میشود r ،پاداش
اعطایی بعاد از اجارای عمال  aاسات کاه از رابطاه ( )6باهروزرساانی
میشود S' ،حالت جدید بعد از اجرای عمل و  γفاکتور تخفیف است که
بین صفر و یک میباشد و نشاندهنده اهمیت پاداشهای آیناده اسات.
مقدار صفر باعث میشود عامل ،ماهیات فرصاتطلباناه گرفتاه و فقاط
پاداشهای فعلی را مد نظر قرار دهد .در حالی که مقدار یاک ،عامال را
ترغیب میکند برای یک دوره زمانی طوالنی برای پااداش تاالش کناد.
در این الگوریتم ،عامل موقعی که عمل  aرا در حالت  Sانتخاب میکند
و به حالت ' Sمیرود ،برای باهروز کاردن مقادار  Qخاود در آن لحظاه
یعنااای )𝑎  ،𝑄𝑡 (𝑆,از مااااکزیمم مقااادار  Qحالااات بعااادی ،یعنااای
) maxa’ Q(S′, a′نیز استفاده میکناد .همچناین نارد یادگیرناده بارای
بهروزرسانی مقادار جدیاد )𝑎  𝑄𝑡+1 (𝑆,تخماینزده شاده و باهصاورت
مستقیم جایگزین میشود .در ایان الگاوریتم اگار هار عمال  aدر هار
حالت ،در تعداد کافی اجرای برنامه انتخاب شود و پاارامتر  βباهخاوبی
تنظیم شود ،مقادیر  Qبه احتمال بسیار زیاد به مقادیر بهینه یعنای *Q
همگرا خواهند شد ].[26
 -2-3یادگیری تقویتی چندعامله WoLF-PHC

مسئله مهمی که در اینجا مطرح میشود این است که الگوریتم
یادگیری  ،Qمختص محیطهای تک عاملی است ،در حالی که محیط
مسئله پیشرو ،محیط چندعاملی میباشد .در این مقاله نیز باید از
الگوریتم یادگیری  Qدر بازیهای چندعامله استفاده نمود ].[29 ،22
بازی تصادفی ،نمایشگر محیط چندعاملاه و چندحالتاه مایباشاد.
بازی تصادفی شامل پنجتایی ) 𝑛… (𝑛, 𝑆, 𝐴1…𝑛 , 𝑇, 𝑅1است که  nتعاداد
بازیکنان (عاملها) S ،مجموعه حالتها Ai ،مجموعه اعمال موجود برای
بازیکن iام (A=A1*A2*...*An) ،فضاای مشاترک اعماال T ،تاابع گاذار
] 𝑇: 𝑆 ∗ 𝐴 → [0,1و  Riتابع پاداش برای عامل iام مایباشاد ] .[27در
نظریه بازیها ،استراتژی یا راهبرد یک بازیکن در یک باازی ،مجموعاه
کامل از اعمالی است که در هر موقعیت انجام میدهد.
استراتژی به طور کامل رفتار باازیکن را بیاان مایکناد .اساتراتژی
بازیکنان ممکن است استراتژی محا باشاد کاه اعماال را باهصاورت
قطعی انتخاب کنند و یا استراتژی ترکیبی باشد که هر یک از اعمال باا
یک احتمال خاص انتخاب شوند .بازیهای ترکیبی در روش پیشنهادی
مورد نظر است که در آن یادگیرنده از تاابع ] 𝜋: 𝑆 × 𝐴 → [0,1بارای
نگاشت حالتها به احتمال انتخاب اعمال بازیکنان با هدف رسایدن باه
بیشینه پاداش استفاده میکند.
الگوریتمهای یادگیری تقاویتی چندعاملاه ناوعی از الگاوریتمهاای
یادگیری است که عاملها سعی در پیدا کردن یک استراتژی بهینه در
بازی تصادفی دارند .دو خصوصیت مناسب و بارز این ناوع الگاوریتمهاا
منطقی عمل کردن و قابلیت همگرایی است .یعنی اگار سیاسات دیگار
بازیکنان بهسمت سیاستهای ثابت و پایدار همگرا شود ،یادگیرنده نیاز
بهسوی بهترین پاسخ همگرا میشود .بنابراین اگر همه بازیکنان از یاک
منطق و همگرایی در الگوریتم یادگیری استفاده کنناد ،هماه بازیکناان
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همگرا و به تعادل نش میرسند .در واقع نقطه تعادل ،نقطهای است که
تمامی بازیکنان از بازی راضی هستند و هیچ بازیکنی با تغییر استراتژی
خود سود بیشتری به دست نمیآورد ].[27
الگوریتم  WoLF-PHCکه در این تحقیق استفاده شده ،عالوه بار
ماتریس  ،Qاز ماتریس  Policyکه با نماد  πنماایش داده شاده اسات
برای نگهداری احتمال انتخاب هر عمل بر اساس حالت جاری استفاده
میکند .ماتریس  ،Policyبر اساس رابطه ( )2باه روزرساانی مایشاود.
ثابت  δنرد یادگیری است که بازه مقادیر آن ] (0,1است و | |Aiبیانگر
تعداد اعمال ممکن برای عامل iام می باشاد .در ایان رابطاه ،احتماال
انتخاب عمل  aدر حالات  Sبار اسااس نارد یادگیرناده باهروزرساانی
می شود .اگر بعد از اجرای عمل  ،aمقدار ) Q(S,aدارای بیشینه مقادار
باین اجاازای سااطر حالاات ( )Sاز ماااتریس  Qباشااد ،شااانس احتمااال
انتخاب آن عمل در آیناده افازایش پیادا خواهاد کارد .بادین صاورت
عاملها به صاورت مساتقل و حریصاانه شاانس خاود را بارای پااداش
تجمعی بهتر افزایش می دهناد .بار اسااس رابطاه ( )9در اینجاا نارد
یادگیرنده متفاوت برای  δاستفاده می شود که عباارت اناد از  δlو δw
که اولی مربو به شرایط باخت و دومی مربو به شارایط بارد اسات.
تعیین وضعیت برد و باخت بر اساس ماتریس متوساط  (π') Policyو
به کمک رابطه ( )7تعیین میشود که ) C(Sشمارنده مربو به تعاداد
تکرارها برای تازه سازی متوسط  Policyاست .با توجه باه اینکاه نارد
یادگیری تأثیر بهسزایی در همگرا شدن یاا همگارا نشادن یادگیرناده
دارد ،این شیوه سبب میشود که تغییر احتماالت یادگیرنده در شرایط
برد ،به صورت محافظه کارانه و متناسب با مدت یادگیری بهبود یاباد و
شانس همگرا شدن افزایش داده شود.
 S , a    S , a  



 min    S , a  , 
'  If a  arg ' max Q S , a
a




1
A
i






 
 Otherwise
  min    S , a  ,

A i  1 
d  a


  
() 2

 S ,aQ S ,a    S ,aQ S ,a 

() 7

a

a

() 9

If

Otherwise





1
π S,a'  π' S,a' 
C  S

 w


 


 l

π' S,a   π' S,a  

 -3-3الگوریتم پیشنهادی
در این تحقیق از الگوریتم  WoLF-PHCبرای یادگیری متغیرهای
ارسال ،در هر گره ،استفاده شده و برای محاسبه بازخورد هر عملیات از
رابطه ( )1استفاده میشود.
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PSNR max   PSNR max  PSNR min  / 2

 PSNR max  PSN R min 
PSNRc  
 1
2



() 1

reward 

در رابطه ( PSNRc ،)1مقدار جاری  PSNRویدئوی دریافتی است و
 PSNRmaxو  PSNRminحداکثر و حداقل  PSNRقابل قبول برای کاربر
با توجه به سطح انتظار کیفی وی میباشد .رابطه ( )1برای کاربران
گروههای مختلف که دارای سطح انتظار کیفی متفاوتی هستند ،میزان
پاداش را با توجه به فاصله  PSNRجاری نسبت به بهترین و بدترین
سطح  PSNRقابل قبول برای آن گروه ،محاسبه میکند .شایان ذکر
است که روش پیشنهادی در الیه  2هر یک از گرههای شبکه  WiFiکار
میکند و دسترسی به مقدار  PSNRویدئوی دریافتی گیرنده ،بهواسطه
یک رویکرد بین الیهای صورت میپذیرد تا کیفیت ارتبا ویدئویی که
در الیه کاربرد اندازهگیری و تبادل شده ،به تصمیمگیرنده الیه 2
منتقل گردد.
همچنین ،الزم به تأکید است که تعیین آساتانه انتظاار کااربران از
معیار  ،PSNRقابل تأمل است .اگرچاه ماواردی نظیار جادول  6بارای
نگاشت سطوح به درجات رضاایت مختلاف پیشانهاد مایشاود ،اماا در
پیادهسازیهای واقعی ،این بازخورد ( )rewardمیتواند باهواساطه نظار
مساااتقیم کااااربر (ارزیا اابی فاااردی) و یا اا ارزیا اابی مجموعاااهای از
عکسالعملهای کاربر لحاظ گردد تا نتیجه دقیقتری حاصل شود.
در روش پیشنهادی ،فضای عملیات ممکن برای یاادگیری تقاویتی
چندعامله ،شاامل مجموعاهای از آساتانههاای پنجاره رقاابتی و بارای
حداکثر فرصت ارسال فریم نیز بهصورت یک عملگار تغییار ساهحالتاه
(بدون تغییر ،افرایشی و کاهشی) ،تعریف شده است.
تعریف فضای حالت یادگیرنده باه دو شایوه قابال انجاام اسات .در
شیوه اول ،میتوان از کیفیت ویدئوی گیرنده ،وضعیت شلوغی شابکه را
حدس زد .اما شیوه دقیقتر ،تخمین تعداد گرههای رقابتکننده بر سار
کانال (به کمک دفعات ارسال موفق و ناموفق بسته) مورد نیاز و تعریف
وضعیت بر اساس آن است .تخمین تعداد گرههای همسایه از رابطه ()1
به دست میآید ].[21





n  1  E c  B  W  1 / 2B

()1

که در آن ]) E[c(Bامید ریاضی مربو به اسالتهای زمانی ارسالهای
ناموفق B ،نشاندهنده تعداد کل اسالتهای مربو به ارسالهای موفق
و ناموفق و  Wنشاندهنده اندازه پنجره رقابتی کنونی است .در این
صورت ،شلوغی شبکه به یکی از سطوح باال ،متوسط و یا پایین نگاشت
و بر اساس آن ،وضعیت محیط مشخص میشود .لذا ماتریسهای  Qو
 πاز ابعاد  9در  24است که تعداد حاالت برابر  9و تعداد عملیاتهای
تعریفشده در فضای عملیات برابر  24میباشد.
روال زیر نحوه عملکرد روشهای پیشنهادی را معرفی کرده است:
 )6یادگیرنده بر اساس وضعیت جاری (سطح کیفی یا تعاداد
گره همسایه تخماینزده شاده) و باا توجاه باه مااتریس
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 ،Policyآستانههای پنجره رقابت و حداکثر فرصت ارسال
را انتخاب و بر اساس آن  MACرا تنظیم میکند.
 )2میازان کیفیات دریافاات کاااربر در یاک دوره زمااانی بااه
یادگیرنده اعالن مایشاود و پااداش و باازخورد مناساب
یادگیرنده از آن استخراج میشاود (باا توجاه باه ساطح
 QoEمورد نیاز آن کاربر مطابق رابطه (.))2
 )9یادگیرنده بر اساس بازخورد ماذکور و وضاعیت جدیاد،
احتمال انتخاب هر عمل را بارای حالات ماذکور اصاالح
میکند.
 )7بااا تکاارار مراحاال یااادگیری فااوق ،احتمااال انتخاااب
پارامترهای ارسال بهسمت همگرایی حرکت میکند.
در بخش بعد به بررسی نتایج ارزیابی روش پیشنهادی میپردازیم.

 -4شبیهسازی و نتایج
برای ارزیابی کارایی پروتکل ارائهشده از شبیهساز  NS-2استفاده شده
است و برای انتقال محتوای ویدئوی واقعی و تخمین کیفیت دریافت
آن بسته  [66] Evalvidتوسعه داده شده است که این بسته معیار
 PSNRرا برای تخمین  QoEاستفاده میکند .در جدول  9برخی
پارامترهای مربو به شبیهسازی نمایش داده شده است .پارامترهای
یادگیرنده در این شبیهسازی بهصورت تجربی تعیین شدهاند.
جدول  :۳پارامترهای شبيهسازی
نام پارامتر

مقدار پارامتر

مدل انتشار

Tow Ray Ground

اندازه صف واسط شبکه گرهها

 18فریم

اندازه بستهها

 6820بایت

نرد تولید فریم

98

نوع فایل ویدئو

MPEG-4

ابعاد فریمهای ویدئو

677×614

β

8/3

γ

8/6

δl
δw

8/7
8/6

 -1-4شبیهسازی اول
سناریوی شبیهسازی اول شامل  61ایستگاه کاری بیسیم و یک نقطه
دسترسی ( )APاست که به یک گره ثابت متصل است .ارتبا ویدئویی
ایستگاههای کاری بیسیم با گره ثابت از طریق  APو در مد EDCA
برقرار میشود .سطوح انتظار کیفی کاربران در سه گروه طبق جدول 7
تعریف شده است .دلیل این گروهبندی ،داشتن انواع مختلفی از کاربران
با انتظارات متفاوت است تا تنوع رضایت کاربران به نحو مناسب مدل
شود .در تعیین محدودهها به مقادیر جدول  6و همچنین مقدار PSNR
مرجع ویدئوی انتخابشده (که حدود  97دسیبل است) توجه شده
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است .بازخورد ورودی به یادگیرنده هر گره با توجه به کمینه و بیشینه
آستانه رضایت کاربر آن (بسته به اینکه کاربر در گروه  ،Aیا  ،Bیا C
باشد) محاسبه میشود.

یک پروتکل  MACآگاه از کیفیت . . .

جریان ترافیک ویدئو به گیرنده متناظر خود در شبکه بیسیم اقتضایی
میباشند (برخالف سناریوی قبلی که همه در حال رقابت برای ارسال
به  APبودند).
14

حالت /نام گروه

مقدار کمينه آستانه

مقدار بيشينه آستانه

کاربری

رضايت ()dB

رضايت ()dB

A

21

96

B

26

21

C

61

26

13

12

12

11

10

9

10

8
6
4

2

در ادامااه ،روش پیشاانهادی بااا روش  EDCAساانتی و بااا روش
ارائهشده در ] [67مقایسه شده است .نتایج شبیهسازی بر حسب تعداد
کاربران راضی و بهازای سناریوهای متفاوت که درصد کاربران هر یک از
گروههای  B ،Aو  Cدر آنها متفاوت است ،بررسی شده اسات .جادول
 ،1درصد کاربران هر یک از گروههاای  B ،Aو  Cرا بارای هار ساناریو
نشااان اساات .کاااربران راضای باار اساااس تااأمین کمینااه  PSNRمااورد
نظرشان ،مشخص میشوند.
جدول :5سناريوهای تقسيم کاربران به گروههای با سطح رضايت

2

3

3

سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو 1

2
0

9

11

10

10

روش مرجع [ - ]14راضی

2

2

3

3

روش استاندارد  -راضی

12

12

13

12

روش پیشنهادی  -راضی

روش استاندارد  -راضی

روش مرجع [ - ]14راضی
روش پیشنهادی  -راضی

شکل  :2نمودار تعداد کاربران راضی در چهار سناريو

متفاوت
نام سناريو

10

تعداد کاربران راضي

جدول  :4گروههای کاربران و آستانه رضايت آنها

12

12

سناریو 1
30

دستهبندی ايستگاهها

سناریو 2

 21درصد گروه  94 ،Aدرصد گروه  94 ،Bدرصد گروه

C

20

سناریو 9

 21درصد گروه  18 ،Aدرصد گروه  21 ،Bدرصد گروه

C

15

سناریو 7

 18درصد گروه  21 ،Aدرصد گروه  21 ،Bدرصد گروه

C

10

متوسط PSNR

سناریو 6

 96درصد گروه  96 ،Aدرصد گروه  90 ،Bدرصد گروه

C

25

5

 -2-4شبیهسازی دوم
در شبیهسازی دوم ،یک شبکه اقتضایی با زوج فرستنده و گیرندههای
مجزا در نظر گرفته شده است .فرستندهها در حال رقابت برای ارسال
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C
روش پیشنهادی

A

B
استاندارد EDCA

روش مرجع []14

شکل  :۳نمودار متوسط  PSNRکاربران در سناريو ()1

سناریو 2
30
25
20
15
10

متوسط PSNR

نتایج بهدستآمده پس از گذشته  24تکرار یاادگیری شابیهساازی
استخراج شده است .در شبیهسازی روش پیشانهادی ،پاس از هار باار
اتمام شبیهسازی سناریو ،نتایج یادگیرنده ذخیاره شاده و شابیهساازی
مجدداً تکرار شده است.
نمودار نشاندادهشده در شکل  ،2تعداد کاربران راضی را بهازای هر
یک از چهار سناریوی جدول  ،9در هر یک از ساه روش  ،EDCAروش
مرجع ] [67و روش پیشنهادی ،مقایسه کرده است .نتایج این نمودارها
حاکی از افزایش  68الی  98درصدی تعداد مشتریان راضی نسابت باه
روش مرجع [ ]67و در نتیجه بهبود بهرهوری واقعی ،بر اساس رضاایت
تعداد بیشتری از کاربران است.
در شکلهای  1 ،7 ،9و  1نیز متوسط  PSNRکلیه ایساتگاههاا در
چهار سناریو مزبور مورد مقایسه قرارگرفته است که در کلیاه ساناریوها
روش پیشنهادی توانسته اسات کیفیات دریافات را در مجماوع بهباود
ببخشد.

0

5
0
C

روش پیشنهادی

B

استاندارد EDCA

A

روش مرجع []14

شکل  :4نمودار متوسط  PSNRکاربران در سناريو ()2
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 10فرستنده

سناریو 3

8

30
7

25

10

6

3
2

5

2

2

سناریو 3

سناریو 2

سناریو 1

6

7

6

روش مرجع [ - ]14راضی

1

2

2

روش استاندارد  -راضی

7

7

7

روش پیشنهادی  -راضی

0
C
روش پیشنهادی

B
استاندارد EDCA

روش مرجع []14

شکل  :5نمودار متوسط  PSNRکاربران در سناريو ()۳

30

متوسط PSNR

10
5

 20فرستنده
15

14

C
روش پیشنهادی

استاندارد EDCA

11

A

11

روش مرجع []14

شکل  :6نمودار متوسط  PSNRکاربران در سناريو ()4

در این شبیهسازی نیز استاندارد  EDCAو روش قبلی که بر اساس
اتوماتای تصادفی میباشد ،با روش جدید مقایسه خواهد شد .از آنجایی
که حاالت بر اساس تخمین تعداد نودهای همسایه تعریف میشود،
فاصله گرهها و موقعیت آنها نقش بهسزایی در به وجود آوردن حاالت
شلوغی زیاد ،شلوغی متوسط و خلوت دارد .لذا توپولوژی شبکه در
شبیهسازی دوم برای شرایط مختلف با تعداد فرستندههای متفاوت در
نظر گرفته شده تا شرایط شلوغی زیاد ،شلوغی متوسط و خلوتی شبکه،
لحاظ شود.
نمودار شکلهای  4الی  3تعداد کاربران راضای را بارای تعاداد 68
فرستنده (وضعیت خلوت شبکه) 28 ،فرستنده (شلوغی متوساط) و 98
فرستنده (وضعیت شلوغ شبکه) با آستانههای رضاایت مختلاف ،نشاان
میدهد .همان طور که مشاهده می شود روش پیشنهادی باعث افازایش
تعداد کاربران راضی شده است .این بهبود در شرایط خلوتی شبکه کاه
تعداد فرستندهها کم است ،خیلی قابل توجه نیست ،اما با افزایش تعداد
فرستندهها و در شرایط بار متوسط تا زیاد شابکه ،بهباودی حادود 98
درصدی نسبت به مرجع ] [67قابل مشاهده است.

Serial no. 80
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شکل  :7مقايسه تعداد کاربران راضی در شبکه خلوت
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روش پیشنهادی  -راضی

سناریو 4

20

5
4

1

A

6

6

متوسط PSNR

15

7

4

2

4

16
14
12
10
8
6
4
2
0

تعداد کاربران راضي

20

7

7

تعداد کاربران راضي

7

سناریو
3

سناریو
2

سناریو
1

12

11

11

روش مرجع [ - ]14راضی

4

2

4

روش استاندارد  -راضی

14

15

14

روش پیشنهادی  -راضی

روش مرجع [ - ]14راضی
روش استاندارد  -راضی
روش پیشنهادی  -راضی

شکل  :8مقايسه تعداد کاربران راضی در شبکه با شلوغی متوسط

در شبیهسازی روش پیشنهادی ،پس از هر بار اتماام شابیهساازی
سناریو ،نتایج یادگیرنده ذخیره و شبیهسازی مجدداً تکرار شاده اسات.
در شکلهای  68الی  ،62متوساط  PSNRکااربران باهازای تکرارهاای
متوالی شبیهسازی ،نشان داده شده است که این نتایج حکایت از بهبود
عملکرد یادگیرنده با تکرار یادگیری دارد و این نتاایج باه مارور همگارا
میشود.
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فرصت ارسال است .بهبود نسبت باه روش مرجاع [ ]67نیاز باه دلیال
استفاده از الگوریتم یادگیری کارآمدتر و همگرایی سریعتر (پاس از 68
تکرار یادگیرنده) ،حاصل شده است A .نمایش دهنده سطح انتظار بااال،
 Bنمایشدهنده سطح انتظار متوسط و  Cنمایشدهناده ساطح انتظاار
پایین کاربران میباشد.

 30فرستنده
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18
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تعداد کاربران راضي

25
20
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تکرار

شکل  :9مقايسه تعداد کاربران راضی در شبکه شلوغ
 10فرستنده

روش پیشنهادی

مرجع []14
23.5

شکل  :11نمودار متوسط  PSNRکليه کاربران در وضعيت شلوغی

23

22
21.5
21

متوسط PSNR

22.5

متوسط بهازای تکرارهای متوالی

 30فرستنده

22.5

20

21.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

21

تکرار

20.5
20

روش مرجع []14

روش پیشنهادی

19.5
19

شکل  :11نمودار متوسط  PSNRکليه کاربران در وضعيت خلوت بهازای

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

تکرارهای متوالی

تکرار

همان طور که شکلها نشان میدهند ،یادگیرنده مورد استفاده در روش
پیشنهادی ،کیفیت عملکرد بهتری نسابت باه یادگیرناده روش مرجاع
داشته و به متوسط  PSNRبهتری همگرا میشود .این همگرایای بارای
سناریوی با  68فرستنده مشهودتر است ،اما باا افازایش فرساتندههاا و
شلوغی محیط ،این همگرایی در زمان طوالنیتری اتفاق خواهد افتاد.
در نمااودار شااکلهااای  69الاای  61نیااز متوسااط  PSNRکلیااه
ایستگاههاا براسااس ساطح سارویس ماورد انتظاار کااربران باا تعاداد
فرستنده های متفاوت (برای یک سناریو) مورد مقایسه قرار گرفته است
که روش پیشنهادی توانسته است کیفیت دریافت را در تماامی ساطوح
نیازمندی ،بهبود ببخشد .دلیل بهبود نسبت به روش اساتاندارد ،توجاه
به  PSNRمورد نیاز کااربران در تنظایم آساتانههاای پنجاره رقابات و

Serial no. 80

متوسط PSNR

20.5

22

روش مرجع []14

روش پیشنهادی

شکل  :12نمودار متوسط  PSNRکليه کاربران در وضعيت شلوغ بهازای
تکرارهای متوالی

در نمودار شکلهای  61الی  60نیز متوسط  PSNRکلیه ایستگاهها
در شرایط مختلف (میانگین در کلیه شرایط شبکه) با روش استاندارد و
روش مرجع ] [67مورد مقایسه قرارگرفتاه اسات کاه در ساه وضاعیت
شلوغی مختلف ،روش پیشنهادی توانسته اسات کیفیات دریافات را در
مجموع بهبود بخشد .این امر نیز حاکی از بهبود کلی روش پیشانهادی
نسبت به روشهای مقایسهشده میباشد که به دلیل استفاده از بازخورد
کیفی (در مقایسه باا روش اساتاندارد) و باهکاارگیری روش یاادگیری
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مناسبتر (که در مقایسه با مرجع  ،67وضعیت محیط را لحاظ کارده و
تنظیم نرد یادگیری را بهصورت وفقی انجاام مایدهاد) ،حاصال شاده
است.
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شکل  :16نمودار متوسط  PSNRکليه کاربران در وضعيت خلوت
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شکل  :15متوسط  PSNRبر اساس سطح سرويس مورد انتظار کاربران
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 توانسته است بهرهوری بیشتری در استفاده از،کیفیت دریافت کاربران
منابع رادیویی را در شرایط یکسان نسبت به روشهای پیشاین فاراهم
 پیادهسازی واقعی و استفاده از بازخورد فاردی کااربران (باهجاای.کند
) ازجمله مواردی است کاه بارای اداماه ایان تحقیاق پیشانهادPSNR
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Arbitrary Inter Frame Space (AIFS)
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Maximum Contention Window (CWmax)
4
Quality of Experience (QoE)
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